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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                                       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:19.6.2015 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                            ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:14990/22.6.2015 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ευδαίµων Αθ.   
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 2058  203       
FAX : 213 2058  624         
Email:prosopiko@sismanoglio.gr            

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
H  ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ  ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. 

 
Έχοντας υπόψη : 
1. Την υπ΄αριθ. Υ4α/οικ.121793 Υπουργική απόφαση «Οργανισµός  του Γενικού Νοσοκοµείου Αττικής «Σισµανόγλειο» ΦΕΚ 
3475/τ.Β΄/31.12.2012. 
2. Την  υπ΄αριθ.Υ10β/Γ.Π.οικ2229/33431/14.4.20142(ΦΕΚ216/16-04-2014 τ.Υ.Ο.∆.∆).απόφαση Υ.Υ.Κ.Α  : Ορισµός ως Κοινή  
∆ιοικητής των διασυνδεοµένων Νοσοκοµείων «Γ.Ν.Α.ΣΙΣΜΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» και Γ.Ν.ΠΑΙ∆ΩΝ 
ΠΕΝΤΕΛΗΣ. 
3. Τις διατάξεις το Ν.3329/2005 του άρθρου 9 των εδαφίων α,β,γ,δ,ε,στ,ζ (ΦΕΚ 81/τ.Α΄/4-4-05 )«Εθνικό σύστηµα Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 50 του Ν. 3370/05 (ΦΕΚ 176/τ/Α΄/11-7-05)«Οργάνωση και λειτουργία των 
υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και λοιπές  διατάξεις». 
5. Την υπ΄ αριθ.∆Υ1δ/οικ..55542/4-5-2007 (ΦΕΚ 769/τ.Β΄/15-5-2007 «Καθορισµός τρόπου και διαδικασίας εκλογής 
εκπροσώπων στα Επιστηµονικά Συµβούλια Νοσοκοµείων Ε.Σ.Υ.Κ.Α και αποκεντρωµένων υπηρεσιών αυτών».  
6. Τις διατάξεις του Ν. 3527/2007, τρίτο άρθρο παρ.21. 
7. Το µε αρ. πρωτ. ∆Υ1δ/123000/25.10.2007 έγγραφο του Υ.Υ.&.Κ.Α  σχετικά µε την συµµετοχή των ειδικευοµένων ιατρών στις 
εκλογές Επιστηµονικού Συµβουλίου. 
8. Τις διατάξεις του Ν. 3868/2010  άρθρο  8  παράγραφοι 13,14,15. 
9.Το µε αριθ.πρωτ. ∆Υ1δ/Γ.Π 73516/25-6-2010 έγγραφο του Υ.Υ.&.Κ.Α µε θέµα ΄΄ Παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά µε τη 
συγκρότηση των Επιστηµονικών Συµβουλίων ΄΄ 
10. Το µε αριθ. πρωτ.∆Υ1δ/107847/27-9-2010 έγγραφο του Υ.Υ.&Κ.Α µε θέµα ΄΄Παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά µε την 
εφαρµογή του Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄/3-8-2010 στη συγκρότηση των Επιστηµονικών Συµβουλίων ΄΄. 
11. Το αριθ. πρωτ. ∆Υ1δ/οικ.134272/29-10-2010 έγγραφο του Υ.Υ.&Κ.Α µε θέµα ΄΄Παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά µε την 
εφαρµογή του Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄/3-8-2010 στη συγκρότηση των Επιστηµονικών Συµβουλίων ΄΄ 
12. Το αριθ.∆Υ1δ/οικ.146131/23-11-2010 έγγραφο του Υ.Υ.&Κ.Α µε θέµα΄΄Παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά µε την 
εφαρµογή του Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄/3-8-2010 στη συγκρότηση των Επιστηµονικών Συµβουλίων. 
13. Τις διατάξεις του Ν.3918/2011, άρθρο 32 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/2-3-2011) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες 
διατάξεις»(ένταξη νοσοκοµείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο ΕΣΥ).  
14. Την υπ΄αριθµ. Υ4α /οικ61144/2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ1375/16-6-2011) µε την οποία διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη 
µεταφορά κι ένταξη από 1-6-2011 στα Νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. των υπηρετούντων ιατρών πλήρους κι αποκλειστικής 
απασχόλησης στις υπηρεσίες νοσοκοµειακής υποστήριξης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. 
15. Τις διατάξεις του Ν. 4272/2014   άρθρο 48 . 
16. Τις διατάξεις του Ν. 4254/2014 . 
17 . Την υπ΄αριθµ. 14462/18.6.2015 γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας του Σισµανογλείου  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 
 

Εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Επιστηµονικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου , ως εξής : 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
Όσοι περιλαµβάνονται στις συνηµµένες καταστάσεις της παρούσας απόφασης καλούνται σε συνέλευση  την 

Πέµπτη  2/7/2015 και ώρα 12.00  στο αµφιθέατρο του Νοσοκοµείου µας για εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής 
η οποία θα διενεργήσει τις  εκλογές για την ανάδειξη µελών του Επιστηµονικού Συµβουλίου . 

 
ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ,εφόσον παρευρίσκεται το 50% συν ένα (1) των ατόµων που είναι 
γραµµένα στις συνηµµένες της παρούσας ανακοίνωσης καταστάσεις . Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Συνέλευση θα 
επαναληφθεί  την Παρασκευή   3/7/2015  και ώρα 11.00 π.µ. στην ίδια αίθουσα . 
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Στη δεύτερη Συνέλευση, για να υπάρχει απαρτία, χρειάζεται να παρευρίσκεται το 30% συν ένα (1) των 

ατόµων που είναι γραµµένα στις συνηµµένες της παρούσης απόφασης καταστάσεις. 
Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία η Εφορευτική Επιτροπή συγκροτείται µε δηµόσια κλήρωση, η οποία 

γίνεται από την ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου  την Παρασκευή  3/7/2015 και ώρα 12.00 στο γραφείο της ∆ιοικητού. 
 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΚΑΙ NA ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ  ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Για την εκλογή εκπροσώπων στα Επιστηµονικά Συµβούλια των Νοσοκοµείων Ε.Σ.Υ.Κ.Α καθώς και των 
αναπληρωτών τους δικαίωµα υποψηφιότητας έχουν : 

1. ∆ικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν όλοι οι ιατροί µε θέση Συντονιστή ∆ιευθυντή του 
Νοσοκοµείου καθώς και των αποκεντρωµένων υπηρεσιών αυτού (εκλέγεται  ένας Συντονιστής  ∆ιευθυντής , ως 
Πρόεδρος  µε τον αναπληρωτή του). 

2. ∆ικαίωµα να εκλέγουν έχουν όλοι οι Συντονιστές ∆ιευθυντές, οι κατέχοντες θέση ∆ιευθυντή και όλοι 
οι ∆ιευθυντές ιατροί του Νοσοκοµείου καθώς και των αποκεντρωµένων υπηρεσιών αυτού και εκλέγουν ένα γιατρό 
µε βαθµό ∆ιευθυντή µε τον αναπληρωτή του. 

3. ∆ικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν όλοι οι ιατροί µε βαθµό ∆ιευθυντή (όχι Συντονιστές) 
του Νοσοκοµείου καθώς και των αποκεντρωµένων υπηρεσιών αυτού (εκλέγεται  ένας γιατρός µε βαθµό διευθυντή  
µε τον αναπληρωτή του).  

4. ∆ικαίωµα  να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν όλοι οι ιατροί µε βαθµό Επιµελητή Α΄ του 
Νοσοκοµείου καθώς και των αποκεντρωµένων υπηρεσιών αυτού (εκλέγεται  ένας γιατρός µε βαθµό Επιµελητή Α΄ 
µε τον αναπληρωτή του).  

5. ∆ικαίωµα  να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν όλοι οι ιατροί µε βαθµό Επιµελητή Β΄ του 
Νοσοκοµείου καθώς και των αποκεντρωµένων υπηρεσιών αυτού(εκλέγεται  ένας γιατρός µε βαθµό Επιµελητή Β΄ 
µε τον αναπληρωτή του).  

6. ∆ικαίωµα να εκλεγούν  έχουν όλοι οι επιστήµονες µη ιατροί της Ιατρικής Υπηρεσίας , κατηγορίας ΠΕ 
µε βαθµό τουλάχιστον  Γ΄, του Νοσοκοµείου και των αποκεντρωµένων υπηρεσιών αυτού (εκλέγεται ένας 
επιστήµονας µη ιατρός  της Ιατρικής Υπηρεσίας , κατηγορίας ΠΕ µε τον αναπληρωτή του). 

∆ικαίωµα να εκλέξει έχει το σύνολο των επιστηµόνων µη ιατρών της Ιατρικής Υπηρεσίας, κατηγορίας 
ΠΕ ανεξαρτήτως βαθµού, του Νοσοκοµείου καθώς και των αποκεντρωµένων υπηρεσιών αυτού. 

7. ∆ικαίωµα να εκλεγούν έχουν όλοι οι επιστήµονες µη ιατροί της Ιατρικής Υπηρεσίας , κατηγορίας ΤΕ 
µε βαθµό τουλάχιστον  Γ΄, του Νοσοκοµείου και των αποκεντρωµένων υπηρεσιών αυτού (εκλέγεται ένας 
επιστήµονας µη ιατρός της Ιατρικής Υπηρεσίας , κατηγορίας ΤΕ  µε τον αναπληρωτή του ). 

∆ικαίωµα να εκλέξει έχει το σύνολο των επιστηµόνων µη ιατρών της Ιατρικής Υπηρεσίας , κατηγορίας 
ΤΕ ανεξαρτήτως βαθµού , του Νοσοκοµείου καθώς και των αποκεντρωµένων υπηρεσιών αυτού. 

8. ∆ικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν όλοι οι ειδικευόµενοι ιατροί  πλην των στρατιωτικών 
υπεράριθµων, των µονίµων δηµοσίων υπαλλήλων άλλων υπηρεσιών που κάνουν ειδικότητα στο Νοσοκοµείο µας , 
των  ειδικευοµένων σε παράταση (εκλέγεται ένας ειδικευόµενος µε τον αναπληρωτή του) . 

9. ∆ικαίωµα να εκλεγούν έχουν όλοι οι Νοσηλευτές κατηγορίας ΠΕ µε βαθµό τουλάχιστον  Γ΄, του 
Νοσοκοµείου καθώς και των αποκεντρωµένων υπηρεσιών αυτού . Στην περίπτωση που δεν υπηρετεί νοσηλευτής της 
ανωτέρω περίπτωσης, τότε δικαίωµα να εκλεγούν έχουν όλοι οι Νοσηλευτές κατηγορίας ΤΕ µε βαθµό 
τουλάχιστον  Γ΄, του Νοσοκοµείου καθώς και των αποκεντρωµένων υπηρεσιών αυτού (εκλέγεται ένας Νοσηλευτής 
µε τον αναπληρωτή του). 

∆ικαίωµα να εκλέγουν έχουν όλοι οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε που υπηρετούν στο κλάδο 
νοσηλευτών , επισκεπτών-τριων , µαιών του Νοσοκοµείου καθώς και των αποκεντρωµένων υπηρεσιών αυτού . 

Οι εκλογές θα διενεργηθούν µε χωριστές καταστάσεις, όσων έχουν δικαίωµα να εκλέγουν  και να εκλέγονται, 
για κάθε µία από τις παραπάνω εννέα οµάδες εκλογέων, που θα καταρτισθούν µε ευθύνη µας και οι οποίες θα 
αναρτηθούν για οκτώ (8) ηµέρες τουλάχιστον σε εµφανές µέρος του Νοσοκοµείου και στις αποκεντρωµένες  
υπηρεσίες αυτού και θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Νοσοκοµείου µας. 

 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Όσοι από τους εγγεγραµµένους στην κατάσταση κάθε οµάδας εκλογέων θέλουν να είναι υποψήφιοι για µέλη 
του Επιστηµονικού Συµβουλίου ή της Εφορευτικής Επιτροπής θα πρέπει να υποβάλλουν έγγραφη δήλωση 
υποψηφιότητας στην ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου –µέσω πρωτοκόλλου Γραµµατείας – µέχρι την Πέµπτη  
2/7/2015 και ώρα 12.00. 
Για την εκλογή µέλους του Επιστηµονικού Συµβουλίου επιτρέπεται η υποβολή µόνο µεµονωµένων υποψηφιοτήτων οι 
οποίες καταχωρούνται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. 

Η ∆ιοικητής του νοσοκοµείου ή ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός της, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
ανακοινώνει τις υποψηφιότητες στη συνέλευση και εάν υποβληθούν προφορικώς ενστάσεις διακόπτεται η 
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συνεδρίαση για εύλογο χρονικό διάστηµα προκειµένου οι ενστάσεις να υποβληθούν εγγράφως. Επί των ενστάσεων 
που αφορούν παράλειψη εγγραφής στην κατάσταση των εκλογέων, στη διαγραφή από την κατάσταση των εκλογέων,  
καθώς και τους υποψήφιους για τα µέλη της εφορευτικής επιτροπής αποφαίνεται αµέσως η συνέλευση µε ανάταση 
των χεριών, ύστερα από εισήγηση του ∆ιοικητή ή εκπροσώπου του.  

Επί των ενστάσεων των υποψηφίων για την ανάδειξη του εκπροσώπου των εργαζοµένων αποφαίνεται η 
Εφορευτική επιτροπή αµέσως µετά την εκλογή της και ανακοινώνονται οι οριστικές υποψηφιότητες την Τετάρτη 
8/7/2015. Εάν υποβληθεί µία µόνο υποψηφιότητα δεν διεξάγεται εκλογή. 

Η εκλογή για την ανάδειξη των εκπροσώπων θα διεξαχθεί την Παρασκευή 10/7/2015   στο Αµφιθέατρο του 
νοσοκοµείου από  08.00 έως και 16.00. Η Εφορευτική Επιτροπή µπορεί µε απόφασή της να παρατείνει την 
διάρκεια της ψηφοφορίας , αν µετά την λήξη του καθορισµένου χρόνου υπάρχουν παρόντες εκλογείς για 
ψηφοφορία. 

Σταυροί προτίµησης : ένας 
∆εν έχουν δικαίωµα να εκλεγούν και να εκλέξουν : 

1. Οι αποσπασµένοι υπάλληλοι εκλέγουν και εκλέγονται στην Υπηρεσία που  ανήκουν οργανικά 
2. Όσοι από τους υπαλλήλους έχουν τεθεί σε αργία η διαθεσιµότητα . 
 
 

 
 
 
 
Η  

∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΤΣΑΓ∆Η  ∆ΕΣΠΟΙΝΑ  

 
 
 
 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ  
1. ΓΡ.∆ΙΟΙΚΗΤΗ 
2. ΓΡ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΗ 
3. ∆/ΝΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
4. ∆/ΝΤΕΣ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ) 
5.ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
6. ∆/ΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   
7. ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ( ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥΣ ) 
8. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  
9. ∆/ΝΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
10. ΥΠΟ∆/ΝΤΡΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
11. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ( ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ  ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ) 
12. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ) 
13. ΣΩΜΑΤΕΙΟ  
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. ΙΑΤΡΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 6ΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
2. ΞΕΝΩΝΑΣ ΠΡΟΕΦΗΒΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ "Ο ΟΡΜΟΣ" 
3. ΞΕΝΩΝΑΣ  ΕΦΗΒΩΝ "ΤΟ ΣΠΙΤΙ" 
4. ΞΕΝΩΝΑΣ «ΦΛΙΕΥΣ» 
 
 
  
 

 


